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Przetwornik / dozownik przep³ywu
wyporowy, owalnoko³owy dla systemu przy³¹czy S070

8075, 8070
(wyporowy)

Opis
Kompletny uk³ad pomiarowy sk³ada siê z przy³¹cza typu S070 i sensora
8030 (SE30) albo przetwornika pomiarowego 8035 (SE35).
Zasada dzia³ania sensora przep³ywu wykorzystuje zmienno�æ objêto�ci
zawartej w przestrzeniach przy³¹cza S070 utworzonych przez korpus
i obracaj¹ce siê owale. Zatopiony w owalach magnes trwa³y,
przemieszczaj¹c siê w pobli¿u czujnika Halla powoduje generowanie
impulsów przez czujnik. Czujnik Halla zabudowany w sensorze lub
przetworniku stanowi element wspólny dla wszystkich magnetycznych
sensorów (8030, 8035).
Sensor przeznaczony jest do pomiaru objêto�ci, natê¿enia przep³ywu
oraz dozowania.
Budowa sensora sprzyja opomiarowaniu mediów lepkich, takich jak :
kleje, miód, gêste oleje.
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Zestaw funkcjonalny
8070 = S070 + 8030 (SE30) + 8025
(wersja rozdzielona: panelowa lub na�cienna)
lub
8075 = S070 + 8035 (SE35)
(wersja kompaktowa)

Dane techniczne
Dok³adno�æ:
Powtarzalno�æ:
Lepko�æ medium:
Zakres stosowalno�ci:

dla lepko�ci > 5 cPs:
dla lepko�ci < 5 cPs:

�rednica ruroci¹gu:
przy³¹cza gwintowane G:

przy³¹cza  ko³nierzowe:
Materia³y:

korpus:
owale:

³o¿yska:
uszczelnienie:

Materia³ obud. przetworn.:
Folia na panelu:
Temperatura medium:

aluminium:
stal kwasoodporna:

Temperatura otoczenia:
Ci�nienie medium:

+/- 0,5% wart. mierzonej
+/- 0,03% wart. mierzonej
max 1000 cPs
2...1200 l/min
3...616 l/min
DN 15 ... DN 80 (patrz przy³¹cza S070)
DN 25 ... DN 100 (patrz przy³¹cza S070)
stop aluminium, stal kwasoodporna 1.4401
PPS, stop aluminium, stal kwasoodp. 1.4401
stal kwasoodporna 1.4401
FKM (EPDM. PTFE na zapytanie)
PC
poliester
max 80oC
max 100oC
0...+60oC
patrz przy³¹cza S070

Pozosta³e dane na kartach urz¹dzeñ 8035/8030 oraz S070.

8070

Zasada dzia³ania

Instalacja
Przy³¹cze nale¿y zamontowaæ tak, aby osie owali by³y umieszczone
poziomo. Kierunek przep³ywu jest oznaczony strza³k¹ na korpusie.

 Napiêcie Wyprowadzenie Wyj�cie Wyj�cie  Przeka�niki Sumatory Nr  Elementy dodatkowe*) 
Model zasilania przewodów sygna³u impulsowe  przep³ywu identyfikac. Przy³¹cze Panel 

   4...20 mA     S070 8025 

Sensor przep³ywu 8030 12...36 VDC DIN43650 PG9  PNP / NPN  
 

 423 913 D + + 
lub inne 

Sensor przep³ywu 8030 
„low power” 

z typu 8025 DIN43650 PG9  NPN 
low power 

  423 914 E + + 

DIN43650 PG9 •• ••  •• 423 915 F +  
1 X PG 13,5 •• ••  •• 423 916 G +  12-30 VDC 

2 X PG 13,5 •• •• •• •• 423 918 J +  
2 X PG 13,5 •• ••  •• 423 922 E +  

Przetwornik 
przep³ywu 

115-230 VAC 
2 X PG 13,5 •• •• •• •• 423 924 G +  

12-30 VDC 2 X PG 13,5   •• •• 423 920 Q +  Sterownik 
dozuj¹cy 115-230 VAC 2 X PG 13,5   •• •• 423 926 A +  

Przep³ywomierz 
bateryjny 

9 VDC - bateria Brak    •• 423 921 D +  

*) Aby otrzymaæ kompletne urz¹dzenie pomiarowe nale¿y osobno zamówiæ elementy dodatkowe. 
 


